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Kontrollera att ditt tilltalsnamn är rätt hos Skatteverket – annars
riskerar du att få en felaktig E-postadress i nya IT-miljön
Med den nya gemensamma IT-miljön kommer vi ha ett system som automatiskt hämtar
användaruppgifter från vårt lönesystem och skapar användarnamn, e-postadress och placerar i
rätt förvaltning och verksamhet.
När vi får in namnuppgifterna kontrolleras dessa mot Folkbokföringen hos Skatteverket och
rättas avseende stavning, tilltalsnamn och efternamn i enlighet med Skatteverkets uppgifter.
När det gäller e-postadress är den uppbyggd enligt följande:
förnamn.efternamn@burlov.se,
förnamn.efternamn@kavlinge.se,
förnamn.efternamn@Staffanstorp.se,
Vid tilldelning av e-postadress gäller regeln att vi använder det förnamn/tilltalsnamn vi får
från Skatteverket. Heter du Elvira Anna Andersson och du kallas för Anna, måste du se till att
det finns en markering på skatteverket av Anna som tilltalsnamn. I annat fall får du följande epostadress: elvira.andersson@kavlinge.se.
Det är alltså viktigt att det namn, som du vill ha som tilltalsnamn, är förstanamn eller
registrerat som tilltalsnamn hos Skatteverket.
Är uppgifterna rätt behöver du inte göra något alls!

Hur går du tillväga för att ändra ditt tilltalsnamn eller ge dig själv ett
nytt förnamn?
Om du inte vet om ni anmält vilket som är förnamn går det att se via www.ratsit.se eller via
www.birthday.se . Du söker på ditt namn eller födelsedatum under fliken personsök. Klicka
på ditt namn och du kommer till en ny sida (personuppgifter), där du ser om du anmält ett
tilltalsnamn.
Du kan markera ditt tilltalsnamn, genom att ringa Skatteverket på telefon 0771-56 75 67, välj
folkbokföring och sen övriga ärenden. Detta kostar inget!
Om du vill lägga till, byta ut eller stryka ett eller flera av dina förnamn, görs detta på
blanketten "Anmälan Namnändring", SKV 7630, som skickas till ditt skattekontor.
Observera att handläggningen av "Anmälan Namnändring" tar två till tre veckor hos
Skatteverket och medför även att du måste byta körkort och pass.
Gå in på Skatteverkets hemsida för att läsa mer och hämta blankett:
www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/fornamn
När din anmälan blivit godkänd kommer ett registerutdrag att skickas till dig. Namnet
kommer sedan att automatiskt lämnas till din arbetsgivare och till andra myndigheter.

